
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )١ (سورة الواقعة - تفسير الجاللين
    ]سورة الواقعة) ٧([} وكُنتُم َأزواجا ثَلَاثَةً{:  من أول السورة إلى قوله تعالى

   عبد الكريم الخضير:الشيخ
  

  . السالم عليكم ورحمة اهللا و بركاته
  : نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وصلى اهللا وبارك على عبده ورسوله،الحمد هللا رب العالمين

ع الدورة، الخطاب و كشف اللبس الحاصل بين فهمنا وفهمه لموض-وفقه اهللا-فتمنيت لو أن الشيخ عبد اهللا 
 فيه إال الشيء ، ولم يبقولما كان البلوغ مشروحاً  شرح بلوغ المرام، أنهعلن يعني بما ُأجاء في أول األمر

على  إننا جرينا : ومتداول في التسجيالت اعتذرنا عن هذا الموضوع في وقته، وقلناجودواليسير وهو م
ها ا هذه الطريقة اتبعن،، وبين أيدينا تفسير الجاللين-جل وعال- في ذلك على اهللا معتمدين المفصل، تفسير

 رجعوا إلى نهذا اإلعال ..... وسلكناها في بعض الدورات، فقبلوا ذلك لكنهم كأنهم عند اإلعالن أو عند
 بعد أذان المغرب اليوم،  أنا فوجئت لما قرأت اإلعالن،خطابهم األول ونسوا ما اتفقنا عليه فحصل فيه لبس

شيء  لئال يظن أن هناكاللبس، وأراحني منه  كشف هذا  عبد اهللا فتمنيت لو أن الشيخ، شرح بلوغ المرام....
 مصرين على بلوغ المرام فأنا على أتم استعداد في خوان كان اإل، واهللا ما بيننا اختالف، ولواالختالفمن 

 وهو ليس السهل أن ، ألن التفسير أمره خطير؛ما عندي أدنى مانع وهو أسهل علي من التفسيرشرحه، 
عليه -كالم الرسول  أيضاً  نسأل اهللا العون والتسديد، واآللة ناقصة،-جل وعال-تصدى اإلنسان لكالم اهللا ي

 ويكتب في ،ليست لديه األهليةممن  في كالم الرسول ، ونسمع كثيراً من يخطئبالسهليس  ل-الصالة والسالم
، -عليه الصالة والسالم-لرسول  بعيد عن مراد اأ ويتكلم من خالل وسائل اإلعالم بما هو بمن،الصحف

ذلك  كان فيالتي تداولوها وما تعارفوه من إطالقاتهم سواء   خالل الحقائق العرفيةيتكلمون في النصوص من
أوون إلى  ويأن يرجعوا إلى أصلثم بعد ذلك يتصدون لشرح الحقائق الشرعية من غير  الكتاب أو السنة
تجد اإلنسان من أبعد الناس من كتاب اهللا وسنة رسوله يتكلم في القرآن والسنة . على ذلك أصل يعينهم

يد الشديد على من قال في القرآن  مع أنه جاءت النصوص الكثيرة المتضافرة والوع؛ويهرف بما ال يعرف
حرية بالتوقي من  ، فالسنة جديرة بالتحري؛ذلك اإلمام أحمد وغيره برأيه، وكذلك السنة أمرها شديد، كما بين

ه من يدخل الجنة بغير حساب وال  أن من أمت-عليه الصالة والسالم- الصحابة لما بين النبي .طالب العلم
  ترجوا،، هم كذا أو هم كذا وهم كذا، هم كذا:وا ما قال، لعلهم يلوكونبةعذاب وهم سبعون ألفاً بات الصحا

كتاب وال في نصوص السنة إال ألنه ال يجوز الجزم ال في نصوص ال ، لعلهم كذا؛لعلهم كذا  لعلهم كذا،:واقال
م قة عند أهل العلم، يعني فسرت اآليات واألحاديث بما لو فيه على أصل صحيح وعلى جادة مطراًدمعتم

ير وألف في التفسير مجلدات كثيرة تزيد على العشرين بل لتفسليسبق إليه هذه المفسر، ووجدنا من تصدر 
االعتماد  بينها أهل العلم  كما األصول المعتمدة في تفسير القرآن التيإلى ذلك فيعلى الثالثين وهي ال تستند 

  في موضع، جملة مجملة أو القصة مجملةمجمالً، أوفظ  قد يأتي اللألنه ؛ن في تفسير القرآعلى القرآن



عليه -نزل اهللا، النبي ألبيان ما ا هي التي هي في األصل إنمتوضح في موضع أخر من القرآن أو من السنة، 
 الصحابة الذين هم أعرف الناس  عن ثم بعد ذلك،-جل وعال-يفته البيان عن اهللا ظ إنما و-الصالة والسالم

إن تفسير الصحابي له حكم  : حتى قال بعضهم-عليه الصالة والسالم-هم النبي يف  ....بالحقائق الشرعية التي
  .الرفع

، لكنه لم يوافق -عليه الصالة والسالم-مرفوع إلى النبي   إن تفسير الصحابي:الحاكم بن أبي عبد اهللا يقول
ال بد أن  -السالمعليه الصالة و- النبي ؛ ألن أسباب النزول؛على هذا بل حملوا قوله على أسباب النزول

  . يكون طرفاً فيها
ــصحابي    ــسره ال ــا ف ــد م   يع

  

  رفعــاً فمحمــول علــى األســباب  
  

وابن   والحسن،، وقتادة،كمجاهدسيما مشاهيرهم   ألنهم لزموا الصحابة ال؛ثم بعد ذلك ما جاء عن التابعي
لقرآن، قراءة ا ال يحسن ، ثم يأتي من ال عناية له بل-جل وعال- ممن له العناية بكتاب اهللا ،سيرين وغيرهم

يفهم معناها، أو بحديث ال يدري ما بآية ال  ة مسألىأو يرد على من يستدل عل ،ها كذاا إن اآلية معن:ويقول
 ألهوائهم اً تبعتصدون وهم الذين يتبعون المتشابهيداللته، وال يعرف ما يوافقه وما يعارضه، ومع ذلك 

  .واهللا المستعانوأمزجتهم 
إلى وقت طويل، والدورة ال تكفي لتفسير الواقعة، لكن على ما يقتضيه المقام في  فسير يحتاجعلى كل حال الت

 الحجرات إلى أن وقفنا منور الماضية سفي ال على الجاللين فيه وعلقنا ،به السورة السابقةالوقت الذي فسرنا 
وجالل الدين  المحلي، الدين  كالم الجاللين وهما جالل توضيحعلى الواقعة تفصيل أو تعليق متوسط،

 ثم فسر الفاتحة، ثم أكمله ،السيوطي، حيث بدأ المحلي بتفسير القرآن من سورة الكهف إلى آخر القرآن
خر اإلسراء، والتفسير ال يلحظ فيه أدنى اختالف، مع أنه آبأن فسر من سورة البقرة إلى الجالل السيوطي 

ه في على نهج المحلي، حرف بحرف، اختلف معسار السيوطي  يعني  ،من مؤلفين، مع أنه من مؤلفين
 في المحليأنه خالف الجالل ه على سورة اإلسراء، في خاتمة كالمبينها ، وبينهاأحرف يسيرة لكنها ال تؤثر 

مع أن الصواب في غير ما اختاره، وعلى كل حال تفسير الجاللين ؛ آيات أو حروف، بل كلمات يسيرة جداً
 وعناية أهل العلم به كبيرة ،بالمتون وأشبه ما يكون ،فسير متين مختصركما معروف ومتداول ومشهور ت

 إال إنه يستدرك عليه ما يستدرك من مسائل ؛العلمكثيرة، وهو ينبغي أن يعول عليه طالب شي اولهم عليه حو
 ، وكالمه في هما على مذهب األشاعرة كما هو معلوموالسيوطي ي من المفسرين المحل ألن كالً؛االعتقاد

بالتفويض في بعض  أشبه ما يكون م ألنه؛ ويبين في موضعه-إن شاء اهللا تعالى- سوف يمر اءستواال
  . للوقتاًاغتنامالمسائل، على كل حال نشرع 

الجالل المحلي، كما ذكرنا أنه فسر من الكهف إلى من نصيب   والمفصل: تعالى-رحمه اهللا- يقول المؤلف 
  . سورة الفاتحة، فالواقعة من نصيبه ثم شرع في أوله ففسر ،آخر القرآن

وآياتها ست  ،وثمانين فمدنية واحد وثمانين واثنين سورة الواقعة مكية إال آيتي: تعالى -رحمه اهللا-يقول 
لكن يرد   هل هذه اآلية مكية أو مدنية سهل،االختالف فيوتسعون، أو سبع وتسعون، أو تسع وتسعون، 

 أو سبع ، ألن بعض من يسمع أن آيات هذه السورة ست وتسعون؛ في عد اآلياتاالختالفاإلشكال في 



 وتسعين أن في المصحف زيادة على ما يعدها ست أو تسع وتسعون، يظن أن هذه اآليات عند من ،وتسعون
 المصحف فيه :تسع وتسعون يقول ومن يقول هي ، أو تسع وتسعيننزاد عن ست وتسعين أو سبع وتسعي
جع إلى زيادة في آيات وال نقص في حروف وال شيء من هذا، القرآن نقص عن عدده، والخالف ال ير

  وهناك قصة ذكرها،]سورة الحجر) ٩([ }ِإنّا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنّا له لحاِفظُون{محفوظ من الزيادة والنقصان، 
فما استجاب، ما يهودياً إلى اإلسالم  إن يحيى بن أكثم القاضي دعا: قالل النبوة ئالحافظ البيهقي في دال

 على يد القاضي يحيى بن أكثم، فسأله ما الذي جعله يتأخر في اً بعد مضي سنة كاملة جاء مسلم،استجاب
 إلى التوراة فنسخت منها نسخاً قدمت فيها وأخرت في كثير من المواطن  عمدت:قال إسالمه سنة كاملة،

ما تأخر في بيعها تلقفوها واعتمدوها  فباعها -ق اليهودسو- فذهب بها إلى سوقهم، ،ت نسخص ونقدتوز
في  فعل فيها مثل ما وفعل ،اإلنجيلوأخذوا يقرؤونها ويعملون بما فيها، ثم عمد كذلك إلى نسخ نسخها من 

عتمدوها واإلى سوق النصارى فتلقفوها ما مكثت في يده وال لحظة   فذهب بها،التوراة قدم وأخر وزاد ونقص
فغيرت فيها تغيير ال يكاد  ، فعمدت إلى المصاحف نسختها:تصرف فيها، يقول وعملوا بما فيها وقد ،وقرؤوها

 هذه : فكل من رآها رماها في وجهي، قال،مين مريداً بيعهال فذهبت بها إلى سوق المس،يطلع عليه يسير جداً
ثم حج  فلما ذكر ذلك للقاضي يحيى بن أك، فعلمت أن هذا الدين محفوظ، وأنه من عند اهللا حقاً؛نسخ محرفة

 هذا في كتابنا ، إلى أحد هذاما نحتاج في:  فذكر له القصة، قال، بسفيان بن عيينةفالتقىبعد ذلك القاضي 
 تكفل اهللا بحفظه لم يكل حفظه إلى ]سورة الحجر) ٩([ }ِإنّا نحن نزلْنا الذِّكْر وِإنّا له لحاِفظُون{بالنسبة للقرآن 

 ؛وكل إليهم حفظها فما حفظوهاو ]سورة المائدة) ٤٤([ }ِبما استُحِفظُواْ{ : وأما بالنسبة للكتب السابقة قال،أحد
يعني إذا وجد الوضع أن يزيد عليه أو ينقص، أن يتجرأ   أحديستطيعفالقرآن ال زيادة فيه وال نقصان، وال 

 اوآيته" :وله فإن القرآن محفوظ من الزيادة والنقصان، ولذا ق-صلى اهللا عليه وسلم-والكالم على رسول اهللا 
هل آية أو ليست  لة، الخالف في ذلك مرده إلى اعتبار البسم"ست وتسعون أو سبع وتسعون أو تسع وتسعون

أو  عمجالالقراء، وبعض اآليات الثنتين تكون واحدة إما ب وبعض اآليات قد تكون آيتين عند بعض بآية،
ن، ومثالً في ا كما هو من غير زيادة وال نقص القرآن،زيادة وال نقصاني القرآن بوهذا ال يؤثر ف بالتفريق،

 إلى -عليه الصالة والسالم- النبي قامفقرأ العشر آيات من آخر سورة آل عمران لما آخرة سورة آل عمران 
 وإذا نظرنا ،خر السورةآ، إلى ]سورة آل عمران) ١٩٠([ }....ِإن ِفي خلِْق السماواِت واألرِض{ :اً منءجد بدهالت

 }....ِإن ِفي خلِْق السماواِت واألرِض{ عشرة، نعم، إحدىوجدناها، كم؟ لمصحف الذي بين أيدينا إليها في ا
 يعنيية  اآل}....ِإن ِفي خلِْق السماواِت واألرِض{ألن  ؛ إحدى عشرة؟اآلية مائة وتسعين إلى مائتين كم

القرآن كما هو محفوظ من الزيادة  أبداًأو نقصت،  زيدت اآليةد أنه ال يظن أن وص المق،ة عن العشرخارج
آخر الزمان في   الناسفي أيدي ما ها علىاتي أرسلها عثمان إلى األمصار، طبقن النا بالنسخلو أتيوالنقصان و

 اعتبر فيه بعض  العدد هذا لكن؛األمر يه مثل هذا علبعض الناس يشكلف نعيشه اآلن ما وجدنا فرقاً، الذي
اآلية يجعلها آيتين، ويختلفون في العدد من هذه الحيثية، أما بالنسبة فرق  وبعضهم ي،اآليتين القراء يجمع

ما في اختالف إنما اختالفه فيما يعود لحروف الكلمات واآليات فلم يحصل فيه اختالف قط حتى بين القراء، 
  . فيما يعود إلى رسم الكلمة إلى رسم الكلمة،



هذه ال توجد في  ،إلى أخرهورة الواقعة ومكية إال آيتين بسم اهللا الرحمن الرحيم، اآلن الترجمة التي هي س
من ليس لكن هذه في التفسير، هذا في التفسير  المصحف التي اتفق عليه الصحابة، إنما البدء بالبسملة،
ما في القرآن مما اتفق   هذا قدر زائد على، وآياتهاالقرآن، لكن في القرآن يجعلون سورة الواقعة وترتبيها

متميزة وال يمكن أن تختلف في  بة وكتبه عثمان في المصاحف التي وزعها على األمصار، هذهعليه الصحا
  شيء غير القرآن، في القرآنيكتب غير القرآن بالقرآن فال يجوز البتة أن اختالط أما إذا خشي من ،القرآن

 نالقرآتب شيئاً غير  القرآن ومن كسوىال تكتبوا عني شيئاً ((: ولذا جاء حديث أبي سيعيد في صحيح مسلم
وبات وهذه  عن أن تكون هذه المكت حتى السنة ال تكتب خشية أن تختلط بالقرآن فضالً، فليمحه))فليمحه

ر على الكلمات، طالتعليقات في المصحف نفسه، ونجد مصاحف تأتي من المشرق تجد فيها تعليقات بين األس
 ذلك وما أشبهاإلعراب  ء كان في المعاني أو فيللتوضيح سواال شك أن هذا خطأ من أراد أن يكتب شيئاً 

 مع أن القرآن حقيقة متميز ؛ يختلط بالقرآنلئالواز الذي وضع على المصحف، يكتبه خارج اإلطار أو البر
  .منها، نفر منها  نفربكلمة ....والسطور، يعني لو تقرأ على عامي ومحفوظ في الصدور ،بنفسه

يتغني به فأسلم هو ال يفهم قرأ عليه آيات من القرآن، بصوت ندي بعض الدعاة جرب جاءه شخص أعجمي، ف
يعني   فقال إيش هذا، نفس األداء الذي أدى به القرآن، وأداها علىشيء من القرآن فجاء بقصة سبكها وحبكها

  ليس من العرب، ثم أعلن إسالمهتدمع عيناه وهو ال يفهم شيئاً  وحينما يقرأ القرآن،في كالمه، هذا ال شيء
  . ألنه كالم اهللا ؛ القرآن مؤثر بذاتهاهذ

  هو الكالم الـذي مـن قـام يقـرأه        
  

ــا   ــالكلمكأنم ــرحمن ب    خاطــب ال
  

 هذه يعني ساكناً، فيهيحرك بها المسلم وال  ومع ذلك يسمع ،جبالال ال تثبت له ،جبالالال تثبت له  كالم
 يستطيع إكمالها، ال القلب حي يمكن دبرها بتأملها وت اإلنسان سورة الواقعة، لو أن الصورة التي معنا

 وذكر من أخواتها ))وأخواتها شيبتني هود((:  أنه قال-عليه الصالة والسالم-يستطيع إكمالها، جاء عنه 
 الطرق ، وابن حجر استطاع أن يرجح بعضباالضطرابالواقعة، والحديث مختلف فيه منهم من حكم عليه 

  . االضطرابعلى بعض فانتفى 
 وهي ثابتة في القرآن في جميع صوره عدا براءة، اتفاق ، بسم اهللا الرحمن الرحيم:-هللارحمه ا-يقول 

 ولم ، ألن الصحابة أجمعوا على كتابتها؟ولذا يختلف أهل العلم هل هي من القرآن ،الصحابة على كتابتها
عض آية من  القرآن، ومنهم من قال ليست بآية من القرآن مع إجماعهم على أنها بىشيء سو يجمعوا على

، لكن الخالف فيما عدا ذلك، في مائة وثالثة صورة النمل، وأنها ليست بآية من سورة التوبة، هذا محل إجماع
لفصل بين لية واحدة نزلت آ أو أصالًالقرآن   من القرآن؟ هل هي آيات؟ أو ليست من هي موضعاً، هلعشر
في  ولم يكتبوا في المصحف ، وأجمعوا على كتابتها إن الصحابة اتفقوا: قال، إنها من القرآن: فمن قال؟السور

 ألن الناس اختلفوا فيها، والقرآن ال يختلف فيه، من ؟ليست بآية مطلقاً، لماذا: اإلمام إال القرآن، ومنهم من قال
حرف من حروف القرآن المجمع عليه يكفر، ولو كانت البسملة من القرآن في المواضع في أوائل خالف في 

 نزلت للفصل بين السور، هي آية واحدة :ائل القرآن لما جاز االختالف فيه، ومنهم من يقولالسور من أو



وهي محمولة عند أهل العلم على أوجه،  ويوجد ما يدل على هذه األقوال من السنة، ،نزلت للفصل بين السور
  . مناسباتيخرجنا من موضوع الدرس وقد بسط في قد هذه األقوال يحتاج إلى وقت للكن االستدالل 

  ِبسِم اللِّه الرحمِن الرِحيِم
 وقعت الواقعة، قامت القيامة، قامت تفسير لوقعت، ،"القيامة قامت" ،]سورة الواقعة) ١([ }ِإذا وقعِت الْواِقعةُ{

واقعة، والفعل والفاعل من مادة واحدة، والتفسير من مادتين، قامت القيامة، وقعت الواقعة، والقيامة تفسير لل
 "وقعت" ومنهم من يقول إنها شرط، وجوابها سيأتي، ، هذه منهم من يقول إنها ظرفية"إذا"وقعت الواقعة، إذا 

، ةأسماء كثير ولها ،سماء يوم القيامة؛ فالواقعة من أ هي القيامة:يعني قامت، وقعت يعني قامت، والواقعة
 كلها أسماء ؛الصاخة، والقارعة، والحاقةوالطامة، و  فالقيامة، والواقعة،؛ها قوية ومؤثرة تهز القلوبؤوأسما

 "إذا" : منه من يقول}ِإذا وقعِت الْواِقعةُ{ حيلة، ه القلب الميت ما فيالهذا اليوم العظيم، كلها تهز القلب الحي، أم
 ما هي من حيث المحل اإلعرابي ال محل لها، ؟يش معنى زائدةإ ، صلة: بعضهم ويقولب ويتأد،هذه زائدة

أتى أمر { }أتى أمر اللِّه{ : كما في قوله}وقعِت الْواِقعةُ{:  عنها من حيث المعنى، فإذا قلتويصح االستغناء
ِجلُوهتعوهذا مطابق ، مستقبالًتع إذا شرطية فهي للمستقبل، إذا وق: فهنا إذا قلنا]سورة النحل) ١([ }اللِّه فال تس 

تحقق وقوعه، وهنا إذا عبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه، ل": أتى" }أتى أمر اللِّه فال تستعِجلُوه{ :للواقع، لكن
  وإنما تقع مستقبالً،،نها لم تقع بعدأل قع؛ من الزمان وهو مطابق للوا ظرف لما يستقبل":إذا "وقعت الواقعة،

 نها لالستقبال هذا هو الواقعو ألن ثبوتها وك؛ الكالم ليس بصحيحنإذ :دة فنقول زائ"إذا"إن : ومن يقول
 هذا يحتاج }أتى أمر اللِّه فال تستعِجلُوه{: الستقبال هذا هو الواقع، وكونها مما يتحقق وقوعه كما في قولهل

لتحقق الوقوع فنزيد عنه، أما ما  عبر بالماضي : فنحتاج إلى أن نقول، على خالف األصل"إذا"إليه إذا حذفت 
  . عندنا فهو المطابق للواقع فال يحتاج إلى أن يجاب عنه

  . الدنيا في نفتها كما تنفيها بأن :تكذب نفس ]سورة الواقعة) ٢[( }كاِذبةٌ ِلوقْعِتها ليس{قامت القيامة 
 في الدنيا وبإمكانهم هكثير من الناس يكذبون بيوم القيامة، هذ كثير من الناس في الدنيا يكذبون بيوم القيامة،

 مجبورين على ما يقولون واوليس ،من على تكذيبه الذي من أجله يؤاخذواالختيارذلك؛ ألن لهم شيء من 
، تابعة -جل وعال- ولهم إرادة لكنها تابعة إلرادة اهللا ، ولهم مشيئة،ه الجبرية، هم مختارون لما يقولاًخالف

لمشيئته الكونية، في الدنيا يوجد من يكذب، لكن إذا قامت هل يستطيع أحد أن يكذب بالشيء إذا وقع؟ ال 
 الشركية من يرى أن ؛ ألن من الطوائف ما ينكره،ألنه يراه بأم عينهفي أحد ينكر الموت؟ يستطيع أن يكذب 

 ألنه ؛ وهذا كالم ال قيمة له،خرآالموت من مفارقة الحياة يحصل لكنه موت مؤقت حتى تنتقل الروح إلى بدن 
 لو انتظروا  ألنه؛ردهوال من علم، حتى العقل يقول من يقول بالتناسخ وهو قول ال أثارة عليه ال من عقل 

 سنين هل يعود إليهم؟ ال يمكن أن يعود إليهم، إذا رأى اإلنسان القيامة بعينه هل يستطيع أن ينفيها؟ ال ميتهم
 ألنه إذا وقعت الواقعة وقامت القيامة ال يستطيع أن يكذب، كاذبة، ؛}كاِذبةٌ ِلوقْعِتها ليس{ :يستطيع ولذا قال

وكاذب ومكذب  ار النفس وهي مؤنثة كاذبة، ومعنى كاذبة يعني مكذبة تكذب،باعتبنث،  اسم فاعل ُأ:كاذب
ب، لكن اسم الفاعل من كذب الثالثي كاذب، وهو الذي يكذب فيما يصدر اسم فاعل، إما من كذب وإما من كذّ

ه؛ ولذا جاء في  فكيف قال كاذبه وهو األصل مكذب،ب يعني غيره، فهو مكذبعنه، واسم الفاعل من كذّ



والكذب اإلخبار على خالف الواقع، اإلخبار عن  نفس تكذب، ممكن أن تقرأ نفس تكذب، نفس تكذب، سيرالتف
هو كاذب ف في الدنيا أو في اآلخرة ن القيامة أنها ال تكون سواء كانالشيء على خالف الواقع، فإذا أخبر ع

 فإنه ال ، إذا أمكن وجوده في الدنيا وإذا وجد هذا في الدنيا الكذب وهو عدم مطابقة الواقع في الخبر،في خبره
 ألنها أخبرت عن الواقع على خالف ما ؟بة بأنها كاذبة لماذايمكن وجوده في اآلخرة، فصح أن يقال عن المكذِّ

 األوضح في تعبير المتداول مكذبة، لكن كاذبة اسم فاعل من كذب، ومن أخبر  كان وإن،هو عليه، فهي كاذبة
إذا فيخبر عن القيامة من خالل الواقع فهو كاذب، فال يوجد من يكذب  كاذب، عن الشيء بخالف الواقع فهو

ية ن ال يمكن أن يكذب به حتى السم، والمحسوس ال يمكن أن يكذب به، ألنها تكون حينئذ محسوسة؛قامت
، الحواسب ما ثبت واأن ينكر الحواس، ال يمكنب وا ما ثبتال يمكن أن ينكرالذين ينكرون األخبار القطعية 

 في م وإال كان وجوده، يستطيعوا أن ينكروا ما ثبت بالحواسن األخبار القطعية المتواترة فإنهم لرواوإن أنك
حواس، لكنهم ال ينكرون ما  ألنهم ينكرون ال؛ذبكان وجودهم عند أنفسهم ك هذه الحياة عند أنفسهم كذب،

  .يؤمنون بشيء اسمه خبرما ولو كانت قطعية  يدرك بالحواس، هم ينكرون ما يدرك باألخبار،
 هذه القيامة وهذه الواقعة إذا قامت ترتب على ذلك أن يرتفع أقوام وأن ]سورة الواقعة) ٣[( }راِفعةٌ خاِفضةٌ{

في هذه الدنيا، لكن إذا قامت   من المأل،في هذه الدنيا له شأن من علية القومينخفض آخرون، بعض الناس 
آلخرة، وبعض ال ينفعه في ا ته على ماهباء، ألنه يعتمد في جاهه وأبهه  كلاهذ  ذهبالقيامة ووقعت الواقعة
إن شفع لم يشفع، وإن (( :الحديثي هل الشأن في الدنيا، ال يلتفت إليه الناس، كما جاء فالناس تجده ليس من أ

 -المعليه الصالة والس- سأل النبي الم": جاء في الحديثو .اهللا، ومع ذلك شأنه عظيم عند ))خطب لم يزوج
 هو :واخر فقالآ، ثم سأل عن "ن خطب أن يزوجإ و،شفع أن يشفعإن هذا حري بأن : عن شخص قالوا
 فالميزان الحقيقي هو الميزان الشرعي، الميزان ؛)) خير من ملئ األرض من هذااإن هذ(( :بالعكس، فقال

 تجده ؛في دنياهمزين الناس  فهذا الذي ارتفع في أعين الناس في الدنيا في مواالحقيقي هو الميزان الشرعي
، وال يرونه وهذا الرجل الذي يزدريه الناس ال يزن عند اهللا جناح بعوضة، ال يزن جناح بعوضة،عند اهللا 

، فالمقصود أن - وأرضاهرضي اهللا عنه- تجده أثقل من جبل أحد، كما جاء في ساقي ابن مسعود شيئاً
 عموم الناس ينظرون إلى أهل الدنيا بموازينهم، فيجعلون الشخص المسلم عليه أن يزن بالميزان الشرعي، نعم

متحان إذا قامت الاه وأهل المال، ثم بعد ذلك عند اباعتبار أنه من أهل الدنيا وأهل الجهذا له شأن عظيم 
 الناس ال ينظرون إليه في تجدالقيامة ووقعت الواقعة ذهب كله سراب، بينما هذا الشخص الخفي الحفي 

نف  وعرف أن هذا يزن عند اهللا من الص، وقامت القيامة عرف الميزان،د ذلك إذا انكشف الغبارالدنيا، ثم بع
  .  وهذا وزنه عند اهللا عظيم، هذا ال شيء في الميزان الشرعياآلخر أكثر من ملئ األرض؛ ألن

، وأي "النار لهمبدخو" يعني كانوا ارتفعوا في الدنيا "أقوام لخفض مظهرة" }راِفعةٌ خاِفضةٌ{ "مظهرة" :يقول
في الدنيا فيغمس غمسة واحدة في  ألنه يؤتى بأنعم الناس؛"الجنة بدخولهم آخرين ولرفع" ،مع دخول النار جاه
 ما رأيت شيء، ثم يؤتى بأشد الناس : يقول؟تنعمه سبعين ثمانين مائة سنة الذي نعيمه عن أل ثم يس،النار
 ثم يقال ، ثم بعد ذلك يغمس في الجنة، وتعاسةءنة في شقا سلكن كان يعيش سبعمائة ..... و في الدنيااًبؤس
ميزان ال؛ ألن هذه الدنيا ال تعادل شيء، ال شيء في ؟ال واهللا ما رأيت لماذا: قال ، قطاً هل رأيت بؤس:له



 يدرك أمثال سعيد بن ،؟كر، من يد؟، ال تزن عند اهللا جناح بعوضة، لكن من يدرك حقيقة هذا األمريالشرع
جاءتك الدنيا بحذافيرها : البن الخلفية يقولبن الخلفية ته البن الواسطة الذي يخطب االسفيرذي جاءه المسيب ال
إذا كانت الدنيا ال تزن عند اهللا جناح بعوضة :  جاءتك الدنيا بحذافيرها قال، ابن الخليفة يطلب بنتك،يا سعيد

، وكثير من الناس في غفلة الناس ال يجد شيئاًاً له من أفقر ، فيزوجها تلميذ؟فماذا أن يقص لي من هذا الجناح
لو كان سلطان جائر، لن ومن هذا، إذا رأى صاحب الدنيا ارتعد وخاف ووجل، مع أنه لن يناله بسوء حتى 

يناله إال بما كتب له، واعلم أن الناس أو األمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه اهللا عليك فلن 
- والعلم عند اهللا .....الذي  من الناس من النوع اًض الناس إذا قيل له أن فالن وتجد بع،يضروك، والعكس

يمكن ال يكاد أن ينام من الفرح،  مجلسه وأثنى عليك،  البارح فيك يوم القيامة، إذا قيل له ذكر-جل وعال
عز -ربه  عن -عليه الصالة والسالم-؟ال ينفعه بشيء، ويغفل عن مثل قوله وبعد هذا المدح ينفعه بشيء

 أي ذكر هذا ))من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في مأل ذكرته في مأل خير منهم(( :-وجل
 يعني من يعني لها داللتها  ولو كان من عبادهم إال أن الشهادة من مثل هذا، ولو كان من خيار الناس،اإلنسان

 تزيد شيئاً، هذه ال، حاًه كثير من الناس فرب لكن شهادة من ال تنفع شهادة ممن يطير ،عاجل بشرى المؤمن
 مع أن المدح من الطرفين ؛ر الصالحخالف شهادة الخيب، بل العكس إن شهادة الناقص نقص، وال تعدل شيئاً
  . ماالمادح والذ  في اإلخالص حتى يستوي عندهذا كان مترقباً متشوفاً إليه خدشال شك أنه إ

ذبحه االمدح والثناء فحب عمد إلى افإذا حدثتك نفسك باإلخالص ": فوائد في ال-رحمه اهللا-ابن القيم  يقول
وجاء في حديث األعرابي الذي قال ، "-جل وعال-أنه ال أحد ينفع مدحه أو يضره ذمه إال اهللا  بسكينك علمك

-جل وعال-ذاك اهللا ((: أعطيني يا محمد فإني مدحي زين وذمي شين، قال" :-عليه الصالة والسالم-للنبي 
لة أ من غير نكير مس تضر وال تنفع، مع األسف أنه شاعذمه، أما أنت فال هو الذي ينفع مدحه ويضر ))

ى الحضيض بأدنى شيء أو بدون شيء  ينزل إلو شيء تجد اإلنسان يرفع فوق منزلته أوألدنىالمدح والذم 
تعالمنا ومدح، ال ستشرف إلىمين بل من طالب العلم من يبدون سبب، وتجد نفوس كثير من الناس من المسل

 ؛ ال يرضون بأدنى شيء من المدحوشيوخ م وأدركنا شيوخنا ومن في طبقته،نكير على هذا النمط من غير
  .وهذا يقتل  بعض الناس يتأثر بالمدح ويصاب بعجب وغرور،ألن هذا يضر كثير من الناس

  حذره إن العجب مجترفٌوالعجب ف
  

  به في سيله العرمحاأعمال ص  
  

الجنة ولو   في هذا اليوم، ومن يدخلمخفوض القوم فإنه ة وعلي،أشراف الناس ن يدخل الناس ولو كان منفم
 مع أن هذا ؛]سورة الواقعة) ٣([ }خاِفضةٌ راِفعةٌ{رتفع، م فإنه الدنيا في اً وأقلهم شأنقدراً، الناس طكان من أح

في الباطن ال حقيقة له،  في الباطن ال حقيقة له،  إال أنه، وإن كان في الظاهر،الخفض والرفع بالنسبة للدنيا
 تجد هذا في ، وهو مرتفع عند الناس في دنياهم وعند نفسه، النارخفض إذا وقعت الواقعة بدخولهفهل الذي 

 ت رآه الناس خافوا ووجلوا ورعبوا، وقبلالظاهر ال في الباطن، فقد يكون من أشقى الناس، وإن كان ممن
لو كان مثل فالن، الذي يحقره الناس وهو في سعادة ونعيم، شخص من ن  يتمنى أرافه تجده في نفسهأط

أصحاب األموال الطائلة، من أصحاب المليارات، رأى شخص نائم على كرتون ثالجة في الشارع، نائم يغط 
إال ينام  أنا ال أستطيع أن أنام رغم ما عندي من األموال الطائلة ما : يقول،يكون في مقامه ومكانه وتمنى أن



هم خاف ووجل من آ مجموعة من التجار من ر ما تنفعه شيء فيجد؟ات، لن تنفعه دنياه، تنفعه شيءئبالمهد
ن اك الناس من السذج وهم يسهرون الليل إلى الصبح، ينظرون ويطالعون الشاشات في البنوك، في أمعموم

تناول حبة، شيء شاشات إذا ارتفع رون إلى الظ في أماكن خاصة وين،ال تتاح لكثير من الناسخاصة يعني 
تناول حبة، نزل السكر إذا كذا هكذا يعيش، هذه حاله، هم من علية ارتفع عنده الضغط، إذا انخفض شيء 

 الحكمة ، لو نظرنا في، وتجد أفقر الناس يعيش؟ لكن هل هذه حياة يطلب الناس ودهم، في الدنيا ممنالقوم
 اللي إلهية؛ ألن هذا ةاس ضحكاً، وأغنى الناس أكثرهم عبوس، حكماإللهية وجدنا أن أفقر الناس أكثر الن

من أمور الدنيا يخشى عليه ويش يفيد، وهذا أيضاً في أمور الدنيا، إذا دعي هذا بادر يضحك ما في قلبه شيء 
  ألن ما في قلبه شيء؛-عز وجل- وإذا أقيمت الصالة أقبل على اهللا ، ألنه ما في شيء ينشغل به؛إلى الصالة

 نصيبك من دعوة إلى بطالة وترك عمل وال تنسال، مو قصد هذا  بخالف الثاني، يعني واهللا المستعانيشغله
نشغاله بكليته في الدنيا، كما هو  نصيبك من اآلخرة، الالخشية من أن يقال للمسلم ال تنسالدنيا، لكن المسألة 

ة يؤمنون، لماذا؟ انشغلت قلوبهم ما يدورن بصالة الظهر والجماعمع من يجهر واقع كثير من الناس، يعني س
ورة ثوهذا أيام  مين،آ :يسلم ويقولر بأصبعه وهو ساجد ما يدري يتشهد وإال شيء يويش يصلون، وواحد يش

 إلى الدنيا عن اآلخرة، هذا الذي ارتفع في االنصراف كل هذا من ؛األسهم قبل ثالث سنوات أو أربع سنوات
  كل يزدريه،بين الناس ش، وهذا الذي عامضى صار ال شيء كل ما انتهى ار، إذا غمس في النأعين الناس

   .رفع إذا قامت القيامة ووقعت الواقعة إذا دخل الجنة
ِإذا رجِت الْأرض { ت، وهو بمعنى إذا زلزل" حركة شديدةتحرك" ]سورة الواقعة) ٤([ }ِإذا رجِت الْأرض رجا{

في الدنيا ثانية واحدة ثانية ترج األرض  لذي يحصل، ننظر إلى الزالزل احركة شديدة، طيب ما ت حرك}رجا
 ويعقبها ما يعقبها من فيضانات وغيرها، فهل  الماليين من البشر يهلكون، واألموال تنتهي، تدمر؟ثم النتيجة

وله قبا رأيكم بلدان كثيرة فممن مدكر، إذا كانت هزة واحدة ثانية أو ثانيتين أو ثالث ثواني على الكثير تدمر 
 }ِإذا زلِْزلِت الْأرض ِزلْزالها{لرجة، حركة وهذه ا تأكيد يدل على قوة هذه ال}ِإذا رجِت الْأرض رجا{ :تعالى

  .]سورة الزلزلة) ١([
ن ، جبال تكو"تتتف" ]سورة الواقعة) ٥([ }وبسِت الِْجباُل بسا{، " حركة شديدةتحرك" }ِإذا رجِت الْأرض رجا{

إلى الشمس  مثل الرمل، أو أقل من الرمل مثل الهباء، الغبار أنت إذا فتحت النافذة ودخلت الشمس ونضرت
لداخلة من هذه النافذة تجد يتحرك فيها، شيء ما يمكن أن يمسك، مهما حاولت تمسك ما تمسك شيء، هباء ا

 ت حرك}ِإذا رجِت الْأرض رجا{،  لتثبيت األرض وإرسائها-جل وعال-ن الجبال هكذا، التي جعلها اهللا تكو
 هباء يعني غباراً مبنثا يعني -يعني الجبال-، فتت فكانت "تتفت" يعني }وبسِت الِْجباُل بسا{ حركة شديدة

ينتشر بنفسه فيكون كالهباء الذي يدخل مع النوافذ  إلى ريح تنشره، في الهواء، ينتشر بنفسه ما يحتاجمنتشرٍا 
راه إال إذا كان في شمس في ظالم، لوء بمثله ونحن ال نشعر به وال نشمس، والجو مموتوضحه وتبينه ال

 البصر، وأما إذا كنا في شمس دون ظالم أو في ظالم دون شمس، فإننا ال نراه مهما يقويمكن أن يراه 
زنته ال  هذا مما ال يحس به، فإذا كان ال يحس به فما جرمه وما  مثلوضعنا من األجهزة، والجو مملوء من

من هذا الهباء، لكن هل ترجح هذه الكفة  هذا وال هذا ال يزن شيء، يعني تجد كفة الميزان فيها الماليين



 الثانية بدالً من األولى، بدل، بدل من األولى، : يقول المؤلف}ِإذا رجِت{ :لذا في قوله ؛، ما ترجح؟بالهباء
ذكر يا محمد ا منصوبة بفعل مقدر تقديره و شرط أمار وإ ظفماإ  األولى والثانية، مثل ما قلنا أوالً"وإذا"

  .}ِإذا رجِت الْأرض رجا{ و }ِإذا وقعِت الْواِقعةُ{ لقومك
 من "تتفت" }بسِت{ اختار المؤلف أن معنى ]سورة الواقعة) ٥([ }وبسِت الِْجباُل بسا{:  تعالى-رحمه اهللا-يقول 

صحيح مسلم لما فتحت األمصار كما هو في " :وفي الحديث الصحيح، "سيرت" هابين أقوال ألهل العلم من
 إن هذه األمصار كمصر والشام والعراق واليمن، يعني يسيرون والمدينة خير لهم لو فذهب الناس يبثون يعني

بال وترى الِْج{ ،اً بطيئاًالهم ودوابهم سيرو ألنهم يسيرون بأهليهم وأم...... السير  بمعنىثفالب "كانوا يعلمون
يعني تسير مثل السحاب، وهذه مما قيل في تفسير  ]سورة النمل) ٨٨([ }تحسبها جاِمدةً وِهي تمر مر السحاِب

في  ، منتشراً منبثاً يعني منتشراًاً فكانت هباء أي غبار"تتفت" معناها }بسِت{ار المؤلف أن يختالكن هذه اآلية، 
 سواء كانت األولى أو "إذا" أن ذكرنا في أول األمر، من األولى كما ، بدلى الثانية بدل من األول"إذا" و،الجو
في جميع ية أو منصوبة بالفعل المقدر أذكر كما يقدره العلماء رفظ شرطية أو ماها واحد إعنية، موقالثا
 ،أصنافاً ] الواقعةسورة) ٧([ }وكُنتُم َأزواجا{الواقعة،  في يوم القيامة إذا وقعت }وكُنتُم{  من التفسير،ضعالموا

، وأنت تجد إذا ةفيميل إليه كما يميل الزوج إلى زوجته للمشابه ،شابههي ألنه ؛يعني كل صنف يسمى زوج
وكل صنف يشبه بعضه  كان بين اثنين نوع تشابه وجدت بينهما نوع ميل، فهم أصناف وأزواج متشابهون،

، ثم جاء التبيين }ةالثَثَ{  أصنافاً}َأزواجا{ القيامة  في}وكُنتُم{األزواج الثالثة، و  هذه األصنافبعضاً من
رر أهل والتفصيل، ثم يجيء النشر بعد اللف، يعن ذكر العدد إجماالً ثم بين، وفائدة ذكر العدد المجمل كما ق

 نبوااجت : كنت أصنافاً أو أزواجاً ما قال ثالثة، أو قال: لو قالنييعالتذكر، ، ينفع في للتذكر عالعلم أنه ينف
جع حفظه، يستذكر حفظه يرا هل العلم أركان الصالة ثم عددوها، إذا أراد اإلنسان أنقال أ  أو،الموبقات

ظها فأخذ حف يفترض أنه ما قال أربعة عشر، ثم ويستذكر المعلومات التي حفظها أركان الصالة أربعة عشر
بعة يقال أركان الصالة أر لكن لما ياًن أنه أتى عليها جمعظثة، قد يوترك ثال يراجعها، عدد منها أحد عشر

 ثم يراجعها مرة ثانية حتى ؟أين الثالثة باقي ثالثة : عشر قالأحدثم يأتي يعدد بأصابعه فإذ عدد  ،عشر
  . ]سورة الواقعة) ٧([ }وكُنتُم أزواجا ثالثةً{ وهنا يضبطها

 سبع اجتنبوا بها، لو لم عية فيحفظها ليجتنامر الشر ألنها من األو؛ حفظها اإلنسان،)) الموبقات السبعاجتنبوا((
 ، اجتنبوا السبع الموبقات:، لكن لما يقال؟ ترك واحدةهلذي يدريه أن احفظ الحديث ثم ذكر ست ما ،توبقاالم

 فيرجع إلى الحديث ليتذكر هذه الواحدة التي  بقيت واحدة،بع خمس ست،رنتان ثالث أثم يعددها واحدة اث
 : حديث مثلبها النصوص من الكتاب والسنة كما هنا وفي األحاديث، لكن قد يرد جاءت فائدةنسيها وهذه 

أكثر من ثالثة، وأوصلها بعض الشراح إلى  ، ثم إذا عددنا في النصوص وجدنا))د إال ثالثةلم يتكلم في المه((
  علىداًاعتما يحصر العدد في ثالثة وتصل إلى سبعة، -عليه الصالة والسالم- كيف الرسول !سبعة سبعة،

 أخبر -عليه الصالة والسالم- فالنبي ؛ على نصوصاً اعتماد، من فراغ أو اجتهاد أو قياس النصوص ليس
وهذا أيضاً جاءت به بعض النصوص، وأساء األدب من الشراح من  ، بما زاد على،بالثالث ثم أخبر بالزيادة

 وغفلة طق عن الهواء، هذه إساءة أدبمن ال ين  نظر، ينظر في كالم من؟ ينظر في كالمرفي هذا الحص: قال



ِإذا وقعِت   يعني في ذلك اليوم،}وكُنتُم أزواجا{ألمر أعظم، ا وإن كان عن عمد وتيقن ف،من هذا القائل
  . ونشوف بعض األسئلةحق ال يأتي بينها إن شاء اهللا في الدرس ال،أزواجاً يعني أصنافاً ثالثة ،الْواِقعةُ
 من مادة واحدة وأن التفسير من }ِإذا وقعِت الْواِقعةُ{: لمفعول في قوله تعالى ذكرتم أن الفاعل وا:يقول

  مادتين؟ 
  . بق لسان منيذا ليس بصحيح، سسان، ه، ال هذا خطأ، هذا سبق لال

  ألول دون الثاني لآلية؟ا من حيث المعنى ووجه اختيار "بةكاذبة ومكذِّ" التوضيح ببسط أكثر أرجو: يقول
خبر عن ياستطاع بما أوتي من حرية أن يكذب و و اإلخبار عن الشيء بخالف الواقع، فإذاال شك أن الكذب ه

 ؛ الواقع إذا قامت القيامة، ووقعت الواقعة بخالفالقيامة بخالف الواقع حال الحياة فإنه لن يستطيع أن يخبر
إن الشمس طالعة : ل قااًأن شخص وب في المحسوسات، لألنها تكون محسوسة، وال يستطيع أن يكذب أو يكذِّ

 يمكن أن يقول إنسان سوي وهل ألنه يخبر عن الشيء بخالف الواقع، ؛ كاذب:آلن، إن الشمس طالعة، نقولا
 هل يستطيع ، ال يمكن، وإذا قامت القيامة ووقعت الواقعة، ال يستطيع سويالشمس طالعة في الليل يستطيع؟

ت قائمة أو واقعة فهو كاذب، وحينئذ ال يوجد كاذب في ليسإنها  :إنسان أن يكذب في خبر، فهو كاذب إذا قال
يعني في الدنيا يمكن أن يكون رى بالعين المجردة، ولو أخبره مخبر  ألنه ال يستطيع إنكار ما ي؛ذلك الوقت

 ألنه إذا وقع ؛ ألنه يخبر عن الشيء بخالف الواقع؛مكذب، ويمكن أن يكون كاذب، وفي اآلخرة يختار الكاذب
 وحينئذ يكون مكذباً إذا نفى وقوعها، لكن في ،خبر بأن القيامة ستقعن يخبر به، هو في الدنيا ُأأ ما يحتاج

  . ألنه أخبر عنها بخالف الواقع؛ كاذب:يقال مكذب، ال إنما يقالفالقيامة هل يخبر بأنها قامت، 
  :....... طالب
  . في الليل فهو مجنون إذا قال الشمس طالعةمجنونأي 
   ولكن نريد منك أن تذكر لنا بعض الكتب التي توصي بتلقي التفسير منها؟ ،سير كثيرة كتب التف:يقول

ذكرت فيها كتب التفسير التي تصلح ، )كيف يبني طالب العلم مكتبته( :هناك أشرطة خمسة أشرطة سميت
  . لجميع طبقات المتعلمين، فليرجع إليها

 في الحضر والسفر، فأقرت صالة السفر ن ركعتي الصالة ركعتينفرضت(( : صحت حديثةما درج: يقول
   ؟))وزيد في صالة الحضر

الصبح إال إال المغرب فإنها وتر النهار، و(( : أيضاً في المسنده، وجاء فيحديث عائشةحديث صحيح من 
  . ))فإنها تطول فيها القراءة
  المسافر لكي يصبح مقيماً؟ و لو ذكرتم حد اإلقامة :هذا يطلب يقول أيضاً

  .  فما زاد عنها فهو في حكم المقيم،على أن حد اإلقامة أربعة أيامالجمهور 
  ؟ ))ةمن قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاق(( :ما صحة حديث

  .لكنه ضعيف ،ود عند الترمذي وغيره لكنه ضعيفهذا مروي من حديث ابن مسع
أال نعطيك من " : فقال لهوته، في مرض م ابن مسعودزار الراشد الثالث المعروفعثمان بن عفان الخليفة 

أشتهي رحمة ":  وماذا تشتهي؟ قال"أشتكي ذنوبي" :وسأله عما يشتكي؟ قال ، ال يريد:، فقال له"هذا العطاء



في بعض الروايات منعتني بالحياة :  قال"أال نعطيك": ، يشتكي ذنوبه، ويشتهي رحمة ربه، فقال"ربي
 فإن من قرأ ،تي أوصيتهن بقراءة سورة الواقعةبنا" :دك، قال لبناتك من بعيكون :وتعطيني بعد الممات قال

 أن بين عثمان وبين يقال هل ، الخبر ضعيف،، لكن الخبر ضعيف"الواقعة في كل ليلة لم تصبه فاقةسورة 
- وعثمان بن عفان ،منعه العطاء في دنياه، ابن مسعود فوق السبعين من العمر ابن مسعود خالف؟ بحيث

 ، ابن مسعود فقير،"أال نزوجك بكراً تعيد لك ما مضى من شبابك": يفة المسلمين يقولخل -رضي اهللا عنه
: بينهم خالف، فقال ؟ يعني ما"أال نزوجك بكراً تعيد لك ما مضى من شبابك": خليفة، يقول له الخليفةال وهذا

من استطاع منكم (( ما قال يا معشر الشيوخ ))يا معشر الشباب((: -صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا 
 وكان في ت، إذا رضياللهم ،؛ ألن في تزويج الصغيرة للكبير ظلم))يا معشر الشباب(( :قال، )) فليتزوجالباءة

ألمثلة كثيرة من هذا النوع، لكن في الغالب أن ا ف؛هذا الكبير ما يجبر هذا النقص، وفيه قوة وقدرة على الباءة
  . كل حال الحديث ضعيف عند أهل العلموعلى  الشيخ مآله إلى ظلم هذه الصغيرة،

  ما أفضل مختصرات ابن كثير؟ 
  . يعني ما يحتاج إلى أن أذكرهادر بها األسئلة أجيب عنها أنا سراً،في بعض العبارات لتي تص

  ؟ -رحمه اهللا-ابن كثير  ما أفضل مختصرات
صدر منه خمسة أجزاء في   التفسير عن الحافظ ابن كثير،عمدة ،لشيخ أحمد شاكرا تفسير: من مختصراته

 ألنه تولها الشيخ بنفسه وصححها ات؛، هذه الخمسة ال نظير لها في المختصر-رحمه اهللا-حياة الشيخ أحمد 
ل الكتاب ونسب إلى الشيخ، الشيخ أحمد مكُ ثم بعد ذلك بعد زمن طويل ،وأشرف عليها، وصاغها بأسلوبه

بحجم  والشيخ يطبع ه،ألنفال، األجزاء من مطبوعسورة اتناء بالخمسة األجزاء إلى  اع-رحمه اهللا-شاكر 
 لكن ميزة هذه األشياء أن الشيخ صاغها بأسلوبه، والشيخ ، في مجلدين متوسطينتصغير، يعني لو طبع
حتى في الطباعة هو الذي صححها، أما بقية الكتاب فأكمل من شرف عليها بنفسه أبارع في هذا الباب، و

 وشطب على التكرار، وأبقى ما ، تفسير ابن كثيرفي قرأ -رحمه اهللا- ألن الشيخ ؛بن كثيرانسخته من تفسير 
بمختصر الشيخ أحمد شاكر،   وسمي،بن كثيرسم الذي أبقاه وترك ما شطبه من اليس فيه تكرار، فطبع هذا الق

فسه وصاغه ينسب إليه لكن ليس مقامه وقدره مثل ما تواله بن ، وهو الذي أثبت،عتباره هو الذي ألغىانعم ب
   .بأسلوبه

 اً كبيراً وأنه أخذ عليه مبلغ}خافضة رافعة{ : وأنه لم سمع تفسير،ه وبين أخ له خصومةينهذا يذكر أن ب
  من المال، وأنه نوى أن يتركه لهذه اآلية؟ 

  .  وعوضه خير من ذلك في دنياه وأخراه، اهللا خيراًهجزا
   إدراك تكبيرة اإلحرام أربعين يوماً؟:حديث
   .-رحمه اهللا- وإن قواه الشيخ األلباني ،ه كالم ألهل العلمهذا في

جة تامة، هذا في كالم أيضاً حالجلوس إلى طلوع الشمس وارتفاعها من حيث األجر المحدد ب :ومثله حديث
ألهل العلم، لكن منهم من حسنه بمجموع طرقه، وأما مجرد الجلوس إلى ارتفاع الشمس فهو صحيح ثابت من 

  ؟ -صالة والسالمعليه ال-فعله 



 وقواه ، بعضهم مما اشتمل عليه من األجر العظيم على العمل اليسير ضعفه أيضاً، دخول السوق:حديث
   .ن قيل فيها ما قيلإ واألحاديث، هذهجاء في   اإلنسان على ما؛ فليحرصآخرون

   .))الجنة في اًبيت له هللا ىبن مرات عشر اإلخالص سورة قرأ من(( :حديث صحت ما
  .حسن الحديث هذا

 ال حتى السجود أترك أم أسجد فهل ،سجدة فيها سورة تقرأو إماماً، وكنت ،سرية صالة في كنت لو :يقول
   ؟صالتهم المأمومين على ألبس
 على تلبس لئال تقرأها ال نأ األولى السرية، الصالة في سجدة فيها التي ورةسال قراءة يعني تقرأ، ال نأ األولى

 أحياناً اآلية يسمعهم كان -والسالم الصالة عليه- النبي ألن ؛السجدة يةآب وجهرت تهاقرأ وإن ،المأمومين

  .المقصود حصل توسجد
 أمام عورة يداها وهل ،الرجال أمام عورتها مقدار وما النساء، وأمام حارمها،م أمام المرأة عورة حد ما :يقول

   النساء؟ وخاصة الزمان هذا في الناس لحاجة والتوضيح اإلجابة نأمل ،الرجال
 والرأس والشعر، والعنق، وما تحتاج ،ي ما يظهر غالباً، من الذراعين والقدمينعورة المرأة أمام المحارم ه

 ألنها لو كلفت أن تستر جميع بدنها أمام المحارم لشق ؛ وهي غالباً تخرجا،إليه  تحتاجهإليه في الوضوء، هذ
، وإن كان واألحزابنساء عطفن على المحارم في آيتي النور  ألن ال؛تها أمام النساءورععليها ذلك، وهي 

تها أمام النساء كعورة الرجل أمام الرجال، من ورينسبه بعضهم إلى الجمهور أن عقول جمع من أهل العلم، و
 في سورة النور يل، وإن كان قول الجمهور، واآليتان لكن هذا القول ال يدل عليه دل،السرة إلى الركبة

بقول  إفتائها دان هذا القول، فعورتها عند النساء مثل عورتها أمام المحارم، وترتب علىواألحزاب تر
ظهرت العورات، بل العورات يعني شيء  وُأ،كثير من النساء وتساهلوا في أمر الحجاب تنازل أنهالجمهور 

ليها أشياء رقيقة  يذكر بعض النساء أنه في بعض المناسبات ترى العورات المغلظة، يلبس ع.ينيندى له الجب
ثار هذه الفتوى التي لم تدرس آثارها، مع أن آكل هذا من  رها، ويذكرون أشياء ال يمكن الجهر بها،ال تست

اآلية في سورة النور وفي سورة األحزاب عطفت النساء على المحارم، فيبقى أن ما تظهر ألخيها وألبيها 
 لهؤالء المحارم، وإذا وجد اء، وتظهر للنساء ما تظهره للنسهمثل ما تظهرولعمها ولوالد زوجها وابن زوجها 

 من ه ال تجد ال يجوز لها أن تبدي شيئاً يعني لو وجد فتنة بالنسبة لألخ مع أخي،فتنة وافتتان حتى من النساء
مع أنه بدنها، وإذا وجد فتنة وأهل العلم يركزون على ولد الزوج، على ولد الزوج، والفتنة تحصل به كثيراً 

وأيضاً النساء وجد منهم وبينهن ما يوجد بين   فإنه ال بد من سد هذه الذريعة،،، فإذا وجد مثل هذه الفتنةمحرم
الرجال والنساء وعثر على ممارسات ال يمكن أن تذكر في هذا المكان وبين هذه الوجوه، واألخوان المتتبعون 

  .  عديدة من هذا النوعاًلهذه األمور يذكرون صور
 فإنها دعيها(( : الناقة قالت حينما سمع امرأة لعن-عليه الصالة والسالم- الرسول على عهد: يقول

   هل هذا يشمل كل من لعن دابته وسيارته أو غيرها في هذا الزمن؟ ))ملعونة
 عن صالة الصبح -عليه الصالة والسالم- نام النبي ،المكان الذي نام فيه النبي عله الصالة والسالمهذا ... 

 الشيطان، هل يلزم كل من نام إن هذا المكان حضر فيه:  منه، وقالباالنتقال مس فأمر إال حر الشفما أيقضهم



 يعنيانتقل من هذا المكان هل يعود إليه مرة ثانية  المكان؟ أو إذا وفاتته الصالة أن ينتقل من هذافي مكان 
 والهدف والسبب في ،حديثالوقت فقط، ثم خرج منه، مسائل تحتاج إلى النظر في معنى ال  هذاحضر في

 هذه الدابة، ويؤدب الجميع وتصير عبرة عنت ألنها ل؛ هذه المرأةر قد يقع مثل هذا الكالم، قد تعز.إيراده
من لعن، اللعن أمره عظيم وشأنه خطير،  لكن هل هذا التأديب يصل إلى هذا الحد عند جميع ،لألمة كلها

 اإلنسان بمثل هذا، أن يعزر....  وال الحديث كما جاء في ))لعن المؤمن كقتله((و  ،الطرد من رحمة اهللا
 ألن أمر اللعن عظيم وشأنه خطير، وكثير من ؛ يعود مرة ثانية إلى اللعنلئال من أمر الدنيا نفوت عليه شيئاً

، ومعاشرة قرناء السوء  يعني يجري على لسانه،ن حتى نفسه، ويعلن والديهعيعني يسهل عليه أن يلالناس 
مر، كون اإلنسان إذا ؤ لكن مع ذلك كونها ت،هم يقلد بعض بحيث يشعر أو ال يشعرضى مثل هذا، بع علتدعو

يقال اتركها، وإذا ذكرك هل هي طيبة أو خبيثة بمعنى أنها وتصدق بها أو تصرف إلى جهة لعن السيارة مثالً 
 ومع ذلك كان الصحابة ،))ونةدعيها فإنها ملع((:  يقول-عليه الصالة والسالم-النبي   ألن؛شرعية هي خبيثة

 يعني هناك ما يعارض ،هذه األموال تهدريرونها وال يتعرضون لها، وقد تموت وال يستفاد منها، فهل مثل 
  .المفهوم الظاهر من هذا الحديث من النهي عن إضاعة المال

وإذا وجد  ل هذا،فمثل هذا يعزر بمث ، فإذا وجد إنسان مستهتر باللعن،وعلى كل حال المسألة تقدر بقدرها
 فقال على كلمة لم ، لسان أو غلب على أمرهسبقت وحصل منه زلة أو غفوة أو ،إنسان لم يعرف بهذا األمر

  . خرآتخطر على باله، هذا حكمه 
   ؟ما حكم لبس الخاتم للرجال

إن : قيل له في خاتمه أنه لم يلبسه حتى -عليه الصالة والسالم-فعل النبي  كان المقصود منه كماالخاتم إذا 
 كان من قبيل المشروع  به وهو يحتاج إليهتخذ الخاتم، فمن اقتدىافارس ال يقرؤون الكتاب إال مختوماً ف

  . المسنون، وإن كان ال يحتاج إليه فهو من المباح
على  حيث لم يتمكن من السيطرة ،العقبة االنحداروقع حادث ألحد األشخاص وذلك في طريق شديد : يقول

 فهل عليه ، الشديد مما نتج عنه وفاة ابن لهسيطرته بسبب هذا االنحدار خرجت عن طور ، وقدسيارته
  شيء؟

  .متتابعين إال إذا استطاع أن يعتق رقبةنعم عليه أن يصوم شهرين 
  .  وقت اإلقامة.. وقت اإلقامة نبهوني، وصل جاءإذا

   بها بالصالة الجهرية؟  فلماذا ال يجهر،كانت من القرآن وهي آية مستقلة  البسملة إذا:يقول
 فإنه ال يجهر ، وإذا جهر بهذا السورة، من هذه السورة فليستوليست بآية من كل سورةإذا كانت آية مستقلة 

 ن السورة التي قبلها، يعني ال يجهر بها،كما لو قرأ آية م  لكن ليست من هذه السورة،،هي من القرآن بها،
لوجود الخالف بين أهل العلم في هذه اآلية في هذه الجمل يعني وجهر بها، ونظر  إنما إذا قرأ الفاتحة،

ية على آسيما وأن الجمهور على أنها ليست بآية، وأما الشافعية الذين يرون أنها  البسملة، فإنه ال يجهر بها ال
ية ومن يرى أنها ليست بآ فإنه يجهرون بها، فإنهم يجهرون بها،قول عندهم من كل سورة أو من الفاتحة فقط 

  . فإنه ال يجهر بها



  ؟هل يجوز الكتابة على المصحف للتعليم مثالً، توجيه الطالب لوضع خط تحت الكلمات الصعبة
 ونرى في ،ينبغي الحذر من ذلك ، وبين أسطره وآياته ال ينبغي بداخل المصحفهل تأذن بالتصرف

، فعلى المعلمين أن ينتبهوا المصاحف التي كانت للطالب يدرسون فيها أشياء، تصرفات ال تليق بالقرآن
ى المعلم أن ينتبه لهؤالء الطالب، ام وعبارات بذيئة، بل رأينا فيها صور، فعلهؤالء الطالب، ورأينا فيها أرقل

د أن يضع مصحف ابنه في المسجد أن يفحصه ويفرده قبل ذلك، فما كان فيه من عبارات اوعلى األب إذا أر
 يقرأ من ألن هذا يؤثر في كالم اهللا، هذا أثره سيئ حتى ؛زاليومحى يإذا كان فيه شيء زائد وتمسح تطمس، 

 ه ويجد في،في هذا المصحف ويطلع على رقم، ويجد مكتوب عليه اسم بنت مثالً، هذا خطر على هذه البنت
 المصاحف التي توضع في في.....  يعني  بمبالغات يعني كلكم رأى هذا، سوف يجدصورة مثالً يعني

 لكن األرقام كثيرة، ،ها مرةا الصورة رأينينجد هذه األشياء، يعنأن يفرغ منها الطالب المساجد بعد  
، وبعضهم جمل بذيئة موجودة، فمثل هذا ال بد أن يفرز ويفحص قبل أن واألسماء من بنين وبنات كثيرة أيضاً

  .يدخل في المسجد
 بأن يوجد معامل ،ها بعض أهل الفضلهناك أشياء مؤثرة ال يمكن إزالتها ويوجد مشاريع، يوجد مشاريع، سن

 ومن هذا ،تجليد خاصة بالمصحف، فتجمع هذه المصاحف ويؤخذ من هذه المصحف هذه الملزمة نظيفة
فيه، فهذه   ويتلف ما فيه ما، من عدة مصاحف مصحف متكامل نظيف ويلصقالمصحف مثالً هذه الملزمة،

ا وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وهذا عمل  فيرجى أن يكون له أجره، بعض األخيارهاسنة حسنة، سن
إلى  المصاحف حقيقة إساءة بالغة على وجدنا كتابات نا ألن؛ في جميع البلدانىيحتذ ينبغي أن ،وخير طيب

  . لمصاحفا
   :........طالب

  .تحرق، تحرق القدر الزائد الذي ال يمكن تصفيته وتنقيته يحرق ما في إشكال
   :.......بطال
  . لهااًوليس امتهان ، صيانة لهاإحراقها ما في إشكال، هذه صيانة لها،  تحرق،ال

  . بارك اهللا فيك يا شيخ
  . علمأ، واهللا اً اهللا خيركماجز

 .وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين


